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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 	Latar Belakang Masalah
	Perkembangan teknologi dalam hubungannya dengan kemajuan dan berbagai macam kemudahan-kemudahan yang ditawarkan membuat pengguna semakin dimanjakan dalam pemanfaatannya di berbagai macam bidang disiplin ilmu. Perangkat komputer menjadi salah satu teknologi yang mendapat apresiasi tinggi bagi seluruh masyarakat di penjuru dunia. Perangkat wireless merupakan salah satu pemanfaatan komputer dengan semakin berkembangnya software – software aplikasi, maupun perangkat-perangkat pendukung kemajuan teknologi lainnya, dengan adanya perangkat ini maka memungkinkan adanya komunikasi data tanpa kabel, yaitu dengan media udara. Media ini memungkinkan untuk menghubungkan perangkat desktop dengan perangkat mobile seperti Personal Data Asisitent atau sering disebut dengan PDA.
Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut penulis ingin membuat suatu sistem aplikasi reservasi menu yang berbasiskan teknologi Wi-Fi / Wireless LAN. Dalam hal ini dilihat dari beberapa segi pemanfaatan pencatatan menu menggunakan sistem mobile, pramusaji dapat langsung melakukan posting data pesanan ke bagian dapur maupun bagian kasir tanpa harus melakukan pergerakan, sehingga bagian dapur dapat langsung mengetahui dan memproses pesanan tanpa menunggu draf pesanan yang dibawa oleh pramusaji, begitu juga dengan bagian kasir dapat langsung mencetak jumlah pesanan dan bill(tagihan) yang nantinya akan ditempel di tiap-tiap meja pemesan untuk ferivikasi jumlah pesanan, dengan begitu pemesan juga bisa langsung mengetahui jumlah pesanan yang dipesan, yang belum diantar maupun yang sudah, dan tentunya jumlah tagihan yang nantinya harus dibayar.
 Penulis ingin memberikan layanan yang lebih baik dibandingkan dengan layanan yang sudah ada, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, dilihat juga dari segi kebutuhan akan efisiensi waktu kerja oleh pramusaji. Jika dilihat dari sisi teknologinya jelas, aplikasi dengan memanfaatkan teknologi Wireless LAN yaitu dimana jaringan ini dapat menghubungkan dua buah interface atau lebih, diharapkan dapat memberikan tingkat fleksibilitas dan portabilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan LAN biasa, dengan memberikan berbagai macam kemudahan-kemudahan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi tamu dan pelanggan, oleh karena itu penulis membuat Sistem Aplikasi Reservasi menu yang berbasiskan teknologi Wi-Fi / Wireless LAN (Studi kasus KL Suki resto puri maerokotjo).

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Pemanfaatan kemajuan teknologi diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih baik dibandingkan layanan yang sudah ada sekarang. Termasuk didalamnya dapat meminimalkan kekeliruan-kekeliruan yang bisa terjadi dalam pencatatan yang dilakukan oleh pramusaji, waktu tunggu tamu yang relatife lama, dengan pemanfaatan teknologi Wireless LAN dalam pembuatan sistem aplikasi tersebut diharapkan dapat memberikan tingkat fleksibilitas dan portabilitas yang jauh lebih tinggi sehingga didapatkan juga tingkat efisiensi waktu, yaitu waktu yang terbuang dikarenakan kinerja dari pramusaji.

Pembatasan  Masalah
Pada penyusunan Tugas Akhir ini, pembahasan meliputi kegunaan koneksi Wireless LAN dalam pembuatan sistem aplikasi reservasi menu dengan sistem multiuser (oleh pramusaji) dimana aplikasi akan diakses menggunakan personal data assistant (PDA) yang dihubungkan dengan server local atau bisa disebut sebagai jaringan intra, dimana pembuatan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman berbasis web PHP/HTML dan database Mysql dengan menggunakan aplikasi browser pada PDA untuk dapat mengaksesnya.

Tujuan Tugas Akhir
Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk memberikan layanan yang lebih baik dari layanan yang sudah ada sekarang, kemudahan dalam pelayanan terhadap tamu dan pelanggan dengan meminimalkan kekeliruan-kekeliruan yang bisa terjadi dalam pencatatan menu pada tamu atau pelanggan, dan fleksibilitas lingkup area (coverage) dalam restorant serta memberikan efisiensi waktu kerja pramusaji dalam memposting data ke bagian dapur. Aplikasi yang dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman berbasis web PHP/HTML dengan database Mysql sebagai salah satu syarat untuk kelulusan mahasiswa dalam menempuh Tahap Akhir Program Studi Strata Satu Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro. 

Manfaat Tugas Akhir
Adapun manfaat yang bisa diperoleh adalah sebagai berikut:
	Diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih baik dibandingkan layanan yang sekarang sudah ada, yaitu mempermudah memberikan pelayanan terhadap tamu dan pelanggan dengan memanfaatkan keunggulan teknologi wireless dimana teknologi tersebut dapat memberikan fleksibilitas lingkup area maupun efisiensi waktu tunggu tamu dan pelanggan.
	Meminimalkan kekeliruan-kekeliruan yang bisa terjadi dikarenakan pramusaji restorant.

 Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pembuatan suatu aplikasi-aplikasi dengan memnfaatkan berbagai kemajuan teknologi yang ada yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pola pikir dan kreativitas para pembaca dalam mempelajari penerapan ilmu komputer dalam kehidupan sehari – hari.


